KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb.
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat,
ilmu, petunjuk, pertolongan serta kemudahan yang dilimpahkan kepada penulis
sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Pembangunan Aplikasi
Rukun Tetangga Menggunakan Location Based Service dan Firebase Cloud
Messaging berbasis android” yang dimana sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Strata I Teknik Informatika pada Fakultas Teknik
dan Ilmu Komputer di Universitas Komputer Indonesia.
Tugas akhir ini masih jauh dari taraf kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan
kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis dimiliki, oleh karena itu kritik dan
saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis, sehingga dapat bermanfaat
dan berguna untuk perbaikan dan penulisan yang akan datang.
Selama penulisan tugas akhir ini tentu saja tidak lepas dari dorongan, bantuan
dan bimbingan secara moril, materil dan spiritual dari berbagai pihak. Dengan tulus
dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. ALLAH SWT dan Nabi Muhammad SAW atas segala pertolongan, petunjuk,
ilmu dan kemudahan selama pengerjaan laporan skripsi ini.
2. Orang tua dan keluarga Terimakasih atas do’a, dukungan, perhatian dan kasih
sayangnya”. Segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan moril,
spiritual serta kasih sayang dan perhatiannya tak ternilai harganya kapada
penulis.
3. Bapak Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom., selaku dosen wali yang telah
mengarahkan penulis selama mengikuti akademik di kampus.
4. Erick Wijaya, S.Kom., M.T. selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan
membimbing penulis selama proses pengerjaan laporan tugas akhir ini.
5. Bapak Rangga Gelar Guntara, S.Kom., M.Kom. dan selaku penguji yang juga
telah mengarahkan penulis dalam pengerjaan laporan tugas akhir ini.
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1. Dosen-dosen Teknik Informatika yang telah mengajari berbagai hal dan
berbagai bidang ilmu pengetahuan.
2. Bapak Hasan Nudin sebagai pembimbing di Dinas Komunikasi dan Statistika
(Diskomsantik) Kabupaten Pandeglang - Banten.
3. Seluruh staff karyawan di Dinas Komunikasi dan Statistika (Diskomsantik)
Kabupaten Pandeglang - Banten.
4. Resy Annisa Dewi yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam
penyusunan tugas akhir ini.
5. Raihan Abdan Syakuran, Farhan Syafaat, yang telah memberikan dukungan
dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Teman-teman kelas IF-4 angkatan 2014 yang telah bersama-sama melawati
masa kuliah yang telah mendukung dan mendo’akan.
7. Pihak-pihak lain yang juga membantu penulis untuk dapat menyelesaikan tugas
akhir ini.
Akhir kata semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya dengan
berlipat ganda dan tiada kesudahan atas segala kebaikan dan bantuan yang telah
diberikan. Akhir kata, semoga sekecil apapun dari penulisan laporan Skripsi ini
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.
Bandung, 1 Maret 2019
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